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 ירושלים, ת'ורי-טור/אל-אבוסיפורי עשהאל, 

 מאת ג.ב

 

 בתחנה הראשונה ברחוב עין רוגל. עם תחילת הסיור  17:30הצטרפתי לקבוצה בשעה 

, 60 -. הרבה בגילאי ה50 של המשתתפות והמשתתפים המשוער ממוצע הגילאיםשי, בקהל, רוב נ

. הרוב , איש אחד עם אופנייםת בעגלהשלושה ילדים, תינוקת אח, 30 -מספר צעירים בסביבות גיל ה

 יהודי. הרוב ירושלמים וכפי שאמרה אחת המשתתפות בסיור "חצי מהקבוצה תושבי השכונה". 

פרט למספר אנשים שעמדו  מאוחדבמבנה  התאספההקבוצה , 20תחנה הראשונה ברחוב עין רוגל ב

אך נאלץ להתמקם מחדש כל פעם הכביש  לכיוון לגהקהל זהכביש. מדי פעם  להשני ש מהעבר

כשבכל אחת מהן נהג  שלוש מכוניות פרטיותבמהלך התחנה הראשונה עברו שעברה מכונית ברחוב. 

בשלב זה, . יםגבר ונהג ןבהבעל חזות אירופאית ושתי מוניות  גבר ערבי, מכונית נוספת בה נהג גבר

 . ת'ורי-טור/אל-אבובכי נשים לא נוהגות  נראה

של תושבי השכונה על פרויקטים מקומיים ותורמים ספונטנית שיחה בדרך לתחנה השנייה, 

 . ילדותיה, פרט לאם ושלושת יחידיםבשלשות, בזוגות וב קהל הולךפוטנציאליים. ה

ברחבה לידו מדרגות, מיצב של חוט כביסה עליו תלויים בגדים. רוגל בסמוך לבתחנה, ברחוב עין 

הרצפה מול על המדרגות ועל  התיישב. הקהל בידו בקנקן קפהחז שאמה אדם לבוש בפיג'הסתובב 

 . והאיש בפיג'מה המיצב

 . למיצבכו חבל כביסה ובגדים שתלויים עליו הפ

מתי עצרתם, התבוננתם והקדשתם מחשבה למראות היומיום? סוכנים.סוכנות, על אף שהתבקשנו 

שלא ניתן להפרידה מהחיים ומההבנה שלא להתייחס לעבודה האמנותית בדו"ח שלנו, דעתי היא 

שלנו את הקהל והקהילה בה אנחנו חיים ואותה אנחנו חוקרים. אם אנחנו, סוכנים וסוכנות, היינו 

ת היינו מגיעים ומה היה הערך שלהן עבור השב"כ ועבור עוצרים וחוקרים נושא זה, מעניין לאלו תובנו

הרבה. אך כאמור התבקשנו  פשרותמא ,תההשתתפות האמנותי, כמו גם החברה. ההזרה האמנותית

  שלא.

על הקשר שלו  במבטא ערבי באנגלית סיפרפלסטיני, בן המקום,  לבוש בפיג'מה,היה האדם ש

. הוא על שמו ושבהעברת הבעלות של בית סבלכפר/ לשכונה, על ילדותו ועל הבירוקרטיה  -למקום

וי שנדרש בירוקרטיה הישראלית והמיסצורך בקבלת הרישומים מתורכיה, הנסיעה לירדן, הה סיפר על

  בבעלות הסב. עוד כשהבית היה  1932מאז לשלם על כל השנים שעברו 

ולא  בסלולרי רוב הקהל לא שוחחמכבד. קהל אוהד. דיב וקשוב, אהיה המופע הקהל מהלך ב

 נכונות להקשיב? מה איפשר את הלא ברור מאיליו. מה היה שם שאיפשר את הניתוק .הסתמס

  ?לסיפור של אחר

. שלוש מצלמות מקצועיות נספרו בקהל. לא כולל מספר אנשים צילמונוכחות משטרית. במקום היתה 

ו כתיירים. רובם נרא, לרוב כובעי היפסטר, םכובעי ובשניכר מהאנשים חחלק הצלם מטעם הפסטיבל. 

התחשב בכך שכמחצית התייר האירופאי הקולוניאלי. קצת מוזר ב הדימוי שעלה לי בראש הוא דימוי

 מהקהל הם תושבי המקום. 

 מחקר וניתוח של הנושא בשכונות ובכפרים על קו התפר. ל ל מוגשת המלצהמקום. כפר. שכונה < 

לקהל לרכוש את הבגדים התלויים על חוט  הציעעם תום המופע, השחקן, המספר, בן המקום, 

הבית של משפחתו על שמו. הקהל  הכביסה על מנת לעזור לו בהשגת הכסף הנחוץ להעברת בעלות

 ך הלאה במעלה המדרגות. המשיחא כפיים וחייך, מ



את אחד המדריכים, האם הסיפור כבת שישים +, עצרה ושאלה  אה. אישההל המשיכוכמעט כולם 

  שכן.  נההוא אמיתי? המדריך ע

ושוב, האמנות והחיים מתערבבים. הקהל האוהד המשיך. מחא כפיים. איש לא קנה או הציע לקנות 

 לסייע בגיוס הכסף.  .הלא הציע .האישעד כמה שידוע לי, את הבגדים. 

שואלת את האם, כהכנה לתרגיל הביטחון שאמור  ילדות, ה18:20במעלה המדרגות, השעה 

 ? להסתתר במקלטמדוע עליהן . 19:00להתקיים בשעה 

 .נשמעו אזעקות אמת רבות ת'ורי-טור/אל-אבולאורך השנים בקו 

שסיפרה  תל אביב באוניברסיטתאטרון ומופע , חוקרת תמדרגות הבחנתי בד"ר דפנה בן שאולב

 אודי אידלמן, עורךבמעלה המדרגות, שם ראיתי גם את שלמכרה כי היא גדלה בשכונה. הגענו לחניון 

 שאותה פגשתי עם הגיעי למקום.  נווה -ת האוצרת סאלי הפטלאו המגזין ערב רב,

? 

 בינתיים, בחניה, ניתן הסבר על השכונה לאורך השנים. כולם מקשיבים.

בת  ,והקטנה, נעימה 17, תושבי השכונה. בני דודים, הגדול בן פלסטינים בקצה החניה, מספר ילדים

בקול  חלק. מגששים. הם היחידים שמדבריםאך הם אינם אינם דוברי עברית. הם מתעניינים,  . הם5

. איכשהו נראה שהם לא קהל היעד של הסיור. דוברי ערבית הם לא קהל היעד של הסיור. רם

לא  -מלה שחורה רקומה באדוםכסא בכניסה לבית בשהילדים, מבקרים את סבתם שיושבת על 

שוחחנו בסיוע המאבטח הילדים ואני הצלחתי לזהות האם מדובר בריקמה ירדנית או  פלסטינית. 

 .גם אנשי אבטחה יכולים להיות מגשרים ומתווכים בין אוכלוסיותשהיה למתרגם ולמגשר. 

יש נוכחות  ת'ורי-טור/אל-אבומלווה בתייר עם מזוודה. ב הראשונה חוזר האירופאי מהמכונית בתחנה

 השכונה. הכפר. המקום הוא קו גבול.  דוברי אנגלית ומכוניות של האו"ם.תושבי חוץ,  שלרבה 

מתוקים, קפה, שתיה קלה. פופקרן מתוק, קלחי תירס חם,  בהמשך רחוב עשהאל מיני דוכני ממכר:

 את כולם מפעילים התושבים הפלסטינים, את רובם מפעילים ילדים. 

כדי של אישה מבוגרת עם בחור צעיר . לדבריה, "הערבים בארה"ב עושים הכל  ברקע נשמעת שיחה

 להעיף את היהודים ממדינת ישראל". 

בתחנה השלישית, בקצה הרחוב, עברנו את המחסום העירוני שהוצב המסגרת אירועי הפסטיבל. 

הכביש. נוכחות משטרתית. מכונית של האו"ם  צידיהקבוצה שמרה על מבנה קבוצתי לאורך שני 

בה עוברת טינים. מכונית נוספת גברים פלס כולםהנהגים עוברות. הנהגת אישה. עוד שלוש מכוניות 

בחור פלסטיני צעיר נוהג במכונית כשברקע מוזיקה לצידה בחור. ונוהגת בחורה ישראלית צעירה 

 ערבית "פול ווליום". מכונית נוספת נוסעת ברחוב, הפעם הנהגת היא אישה מוסלמית אדוקה. ב

 . ת'ורי-טור/אל-אבונשים נוהגות ב

 

 

 

 

 

 

 

  


